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دولت رانتی و رفاه

نقش ایده ها در انقالب ایران

اگر انقالب سال  57ایران فقط
یک تاثیر بر مطالعه انقالبها
گذاشته باشد ،میتوان گفت
آن تاثیر ،توجه مجدد به نقش
ایدهها در تغییرات اجتماعی کالن
بوده است
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میدانند که رهبرانشان گهگاه به ضرورت نیاز یا ساعات سعد و
نحس خودش به آنها میدهند نه حقی اجتماعی همپیوند با حق
شهروندیشان .این دریافت در بازگشت بر روابط جامعه-دولت
تاثیرگذار است و پیامدهایی را دربر دارد .افراد و گروهها به جای
اینکه به طور مستقل درگیر تولید فعالیتهای اقتصادی شوند،
تمام هموغم و تالش خود را صرف نبرد بر ســر بازتوزیع منابع
رانتی-مشتقه میکنند .این وابســتگی به دولت ،شکلگیری
طبقات اجتماعی با قدرت مستقل را محدود میکند ،حال خواه
طبقه کارگر باشد یا سرمایهدار .دولتها و حکومتهایی که از
محل منابع غیرمالیاتی درآمدهای کافی کسب میکنند ،نیازی
نمیبینند رضایت طبقات اجتماعی مختلف را جلب یا بر ســر
اهداف استخراج عواید و درآمدهای اضافی با شهروندان-سوژهها
مذاکرهای کنند .به جای اینکــه مالیاتدهندگان منابع مادی
برای تامین کاالهای عمومی جمعی ،نظیر سیاستهای رفاهی
اجتماعی را از پایین تامین کنند ،دولتهای رانتیر منابع مالی
را از باال تامین و صرف جلب وفــاداری مردم یا گروههای خاص
نسبت به حکومت «پاتریمونالیستی» 1خود میکنند .2فقدان
مالیات به فقدان هرگونه التزام نظام سیاسی به مذاکره و معاهدات
اجتماعی میانجامد و نوعی فساد و «معامله استبدادی» پایدار
استقرار مییابد که در آن ،سیاست اجتماعی ،پرداخت رشوه برای
جلب فرمانبرداری سیاسی است .به همین دلیل ،تاثیرات دیرپای
درآمد رانتی ،اقتصاد سیاسی یک کشور را از مسیر دموکراتیزه
شدن و تحوالت ســرمایهدارانهای که در دیگر مناطق ثروتمند
اقتصاد جهانی تجربه شده ،دور میکند .2
چندین دهه ،این برداشــت از سیاســت رفاهی نهتنها در بین
روزنامهنگاران که در بین محققان دانشگاهی نیز رایج بوده است.
جایی که سیاست اجتماعی معطوف به جلب حمایت یا دستکم
همراهی اقشــار فقیرتر است ،سیاســت رفاهی به شکل پروژه
هژمونیکی از تشویق ایدئولوژیکی همسو با دستگاه سیاسی سر
برمیآورد .افسانه نجمآبادی مزایای رفاهی سلطنت پهلوی در
دهه  50را با دولتهای اروپای غربی پســاجنگ مقایسه کرده
است  .3در اروپا ،مالیات شهروندان تامینکننده «منابع مالی»
الزم برای مخارج رفاهی است و سازمانهای طبقاتی-کارگری به
دولت فشار میآورند تا «مطالبه» تامین رفاه اجتماعی را برآورده
سازد .برعکس ،در ایران ،مزایای رفاهی مبتنی بر استخراج نفتی
و در دست دولت بود و چندان تحت تاثیر فشار کار سازمانیافته
نبود .بر این اساس ،رفاه دولتی در ایران ،بیشتر شبیه قانون فقرای
قرون هفده و هجده اروپا یا پیشکشهای خیریهای دربارهای
امپراتوریهای پیشامدرن بود ،نه مبتنی بر قرارداد اجتماعی.
«علیرضا علویتبار» میگفت در جمهوری اسالمی ،ویژگیهای
«آسیبشناختی» حکومت منبعث از سرشت «رانتیری» آن
اســت  .4در ایران در هر روزنامهای را باز کنی اشارهای به نظریه
دولت رانتیر شده است .برای مثال ،روزنامه مردمساالری در سال
 2007در تیتر روزنامه اعالم کرده بود که «حکومت رانتیر دلیل
فقر و تورم است»  .5محققان ایران معاصر در ارزیابیهای خود،
بدون شواهد تجربی غنی فرض را بر این میگذارند که رانتهای
نفتی «منبع» مالی هســتند و الزامات کنتــرل اقتدارطلبانه،
«مطالبه یا تقاضایی» هســتند که باعث شکلگیری سیاست
رفاهی دولتی میشوند  .6آنها یا تعینات سیاسی و اجتماعی این
سیاستها و پیامدهای آن را نادیده گرفتهاند و یا فرض خود را
بر صورتبندیهای نظری مرتبط با دولت رانتیر گذاشتهاند .این
استدالل در صورتی پذیرفته بود که همه دولتها به طور یکسان
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و در مسیرهای توسعه یکسانی شکل گرفته بودند .همچنین در
صورتی که خاستگاههای تمامی دولتهای رفاهی اروپایی نیز
یکسان بود اما در واقعیت امر ،شکلبندی دولتها در زمانها و
مکانهای متفاوت اشکال بسیار متفاوتی به خود گرفته است.
ت رفاه،
در نتیجه ،ما میتوانی م با کمک نظریات شکلگیری دول 
روابط جامعه و دولت را دوبــاره چارچوببندی کنیم به نحوی
که بتواند توضیح بهتری از تغییرات اجتماعی پساانقالبی ایران
ارائه دهد.
اگر انقالب ســال  57ایران فقط یک
تاثیر بر مطالعه انقالبها گذاشــته
نفت پس از
باشد ،میتوان گفت آن تاثیر ،توجه
انقالب
مجدد به نقش ایدههــا در تغییرات
اجتماعی کالن بوده اســت  .7ســر
بــرآوردن انبوهی از اندیشــههای
سیاسی آمیخته با نمادهای مذهبی ،برخی از محققان را به این
باور رسانده بود که برخالف تفسیر ساختارگرایی رایج از انقالبها
در اواخر دهه  ،50انقالبها اساسا میتوانند «ساخته شوند».8
رهبران جمهوری اسالمی مدعی بودند که آرا و اندیشههای آنان
به نوعی ابطال عملی و نظری مقوالت سیاسی منبعث از تاریخ
غرب بوده است  .9در نتیجه ،اغلب محققان محتوای ایدئولوژیکی
اسالم سیاســی شــیعی را به تز دولت رانتیر اضافه میکنند تا
بتوانند ویژگیهای سیاسی و اجتماعی ایران پساانقالبی را تبیین
کنند.
برخی از محققان نشان دادهاند روابط دولت با جامعه ،با تکیه بر
اندیشههای مبتنی بر اسالم که به واسطه درآمدهای حاصل از
رانتهای نفتی بهشدت تقویت شده ،تمامیتخواهانه است .از
این منظر ،حکومت میتواند برای حفظ نظم اجتماعی انقالبی
خود ،یک برنامه ایدئولوژیک منسجمی از مهندسی اجتماعی
را پیاده کند .اســتدالل تمامیتخواهانه عمدتا بر تبیینهای
ارادهگرایانه از نظم اجتماعی تکیه دارند ،زیــرا فرض را بر این
میگذارند که حکومت میتواند بــا تصور یک جهان نوین و هر
آنچه برای رسیدن به آن الزم اســت ،دست به بازسازی جامعه
بزند .با این حال ،خود محققان تاریخی و علمای اجتماعی مفهوم
تمامیت-طلبی را (هرچند برای تبیین صور مختلف فاشیسم یا
کمونیسم به کار رفته) بارها و بارها به چالش کشیدهاند و آن را
مسالهآمیز دانستهاند  .10همانطور که «چارلزکینگ» 3گفته
اســت« ،ترســیم مدل تمامیتطلبی از سیاست کمونیستی،
هیچوقت در حد یک مدل هم نبود .این مدل هرگز نمیتوانست
چگونگی پیوند عناصر مختلف سیستم را تبیین کند ،چون بر
این فرض استوار بود که زور سبعانه متغیر کلیدی در این مدل
بوده است»  .11این اعتقاد وجود دارد که دولتهای تمامیتطلب
ظرفیت دولتی فوقالعادهای برای تحقق دیدگاههای آرمانشهری
خود دارند .با این حال ،تجربه نشان داد که درک عمومی نسبت به
سطح فوقالعاده قدرت تمامیتطلبانه ،اغلب مبتنی بر تبلیغات
این دولتها (و البته دشمنانشان) بود ،نه تحلیل روابط واقعی
دولت و جامعه  .12همانطور که «جان ورنر مولر» 4در بحث رژیم
موسولینی در ایتالیا نشــاه داده ،با اینکه روشنفکران اصطالح
تمامیتطلبی یا توتالیتر را برای توصیف حکومت جدید وضع
کردند ،حزب فاشیست برای اینکه به توتالیتاریسم «مناسب»
دست یابد ،تن به مصالحههای بسیاری دارد .13
اما فارغ از نظریه نظم سیاسی تمامیتطلب ،متقاعدکنندهترین

